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لوك تعد القصة من الفنون املؤثرة  عىل س  

متاعهم  الٕ أالطفال ، واالٔكرث جذd هلم 

واستثارة  مشاعرمه  dعتبارها شn  فنيا 

مجيال ، مبين عىل  قواعد و ٔاصول  ومقومات 

اليت   فنية ، ٔانواعها عديدة  مهنا القصة ا�ينية

. تسـمتد موضوعاهتا  من القرآن الكرمي 

فتتناول  قصص  أالنبياء  ؤاممهم يف شلك 

قصيص ، يراعى  فيه بناء  لغوي  يتناسب  

مع القدرات  الفكرية  واللغوية  للطفل يف بناء 

  .م�سك

  

  

                      Résumé:  

Le récit est considéré  comme 

étant  un  art  qui influe sur le 

comportement de l’enfant .Il 

attire  sont  attention  tout en le 

passionnant.    

Le récit est une moyen de 

détente conçu sur des bases et 

des normes . Citons l'ex ample 

du récit  religieux qui s'inspire 

de livre sacré . Il relate la vie 

des messagers  de Dieu dans  

des textes illustrés cohérents 

faciles respectant  Les  

Capacités mentales et 

langagière de l'enfant?   
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    ::::    تعريف القصة املو
ة ٕاىل الطفلتعريف القصة املو
ة ٕاىل الطفلتعريف القصة املو
ة ٕاىل الطفلتعريف القصة املو
ة ٕاىل الطفل: : : : ٔاوالٔاوالٔاوالٔاوال 
تعد القصة من الفنون املؤثرة عىل سلوك أالطفال يف املواقف اليومية ، ؤاكرث جذd هلم 

dعتبارها  شn فنيا مجيال ممتعا ، يبىن عىل قواعد ؤاصول . dٕمتاعهم واستثارة مشاعرمه
 ) 1( . ومقومات فنية

سواء اكن . � تقدم عن طريقها ما نريد لٔالطفال فيعتربها محمد السـيد حالوة ٔافضل وسـي
توجهيات سلوكية أو . ذ� ق� دينية ٔاو ٔاخالقية ، معلومات علمية ٔاو �رخيية ٔاو جغرافية 

 )2( . اج�عية
ويه ٕاما ٔان تكون نوعا من أالدب املسموع  جيد فيه الطفل �ته واسـمتتاعه الفين قبل ٔان 

dمقروءا و مسموعا معا عندما يعرف القراءة والكتابة يعرف الكتابة ، وٕاما ٔان تكون ٔاد  .
ملا حتم¢ من ٔاخي� و تصورات .ويف مجيع أالحوال تشلك وعاء لنرش الثقافة بني أالطفال 

 )5( . ومواقف و ٔامناط سلوك ٔاخرى
    : : : :     أنواع القصة املو
ة للطفلأنواع القصة املو
ة للطفلأنواع القصة املو
ة للطفلأنواع القصة املو
ة للطفل    ::::    §نيا§نيا§نيا§نيا

حسب بعض – حرصها تتعدد ٔانواع القصص اليت تقدم لٔالطفال ٕاىل درجة يصعب ٔاحيا¨
 : وميكن تصنيف هذه أالنواع ٕاىل ثالثة ٔاصناف  -الباحثني

 : تنقسم القصة من حيث احلجم ٕاىل  ::::من حيث احلجممن حيث احلجممن حيث احلجممن حيث احلجم/ / / / أ أ أ أ 
 . تعترب ٔاكرب القصص جحام و تتعدد فهيا أالحداث و الشخصيات والعقد  ::::    الروايةالروايةالروايةالرواية    ////1111
ة واحدة و يه ٔاصغر القصص جحام حتتوي عىل عقدة واحدة و خشصي ::::    أالقصوصةأالقصوصةأالقصوصةأالقصوصة    ////2222

 . حدث واحد
تتكون من قصة واحدة ذات عقدة واحدة ٔالحداث متعددة و : : : : القصة القصرية القصة القصرية القصة القصرية القصة القصرية     ////3333

 )6( . خشصيات قلي� ال تقل عن مخس خشصيات
 :ميكن تصنيف  القصة من حيث  حبكهتا الفنية ٕاىل   ::::    من حيث احلبكة الفنيةمن حيث احلبكة الفنيةمن حيث احلبكة الفنيةمن حيث احلبكة الفنية****بببب
و توجه اه�¾ا االٔكرب ٕاىل عنرص تعىن برسد احلادثة ، : : : :     قصة احلادثة أو القصة الرسديةقصة احلادثة أو القصة الرسديةقصة احلادثة أو القصة الرسديةقصة احلادثة أو القصة الرسدية    ////1111

 .احلركة ، بيÃ ال حيظى مهنا رمس الشخصيات بنفس ¿ه�م 
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توجه اه�¾ا ٕاىل خشصية معينة يف القصة وما تتعرض ٕاليه من : : : : قصة الشخصية قصة الشخصية قصة الشخصية قصة الشخصية     ////2222
 . مواقف

تركز اه�¾ا عىل الفكرة ، ويأيت دور الرسد و رمس الشخصيات يف : : : :     قصة الفكرةقصة الفكرةقصة الفكرةقصة الفكرة    ////3333
 )7( . لثانيةا�رجة ا

 : تنقسم ٕاىل  : من حيث املضمونمن حيث املضمونمن حيث املضمونمن حيث املضمون* * * * جججج
يه قصص صغرية تقدم عادة للرتفيه عن أالطفال ا�ين ال : : : : قصص ألعاب أالصابع قصص ألعاب أالصابع قصص ألعاب أالصابع قصص ألعاب أالصابع     ////1111

ومسيت هبذا نظرا السـتخدام ٔاصابع اليد يف . ترتاوح ٔاعامرمه بني الثانية وأالربع سـنوات 
نشودة، مما يساعد الطفل و تكون  عادة هذه القصص منغمة ٔاشـبه dالٔ .عرضها و تنفيذها

 . عىل تثبيت لكامهتا يف ذاكرته
مسي هذا النوع من القصص هبذا ¿مس نظرا ٔالن خشصياهتا من : : : : قصص احليوان قصص احليوان قصص احليوان قصص احليوان     ////2222

 . احليوان 
هو من ٔاقدم ٔانواع القصص وجودا ، حيث ٔافاد إالنسان ٕافادة عظمية من صفات احليوان 

الشجاعة والوفاء : القمي واالٓداب مثل و سلوكياته ليقرب ٕاىل عقل إالنسان و قلبه بعض 
 )8( . والكرم

عبارة عن موضوعات مسـمتدة من احلياة الواقعية ، والواقعية : : : :     القصص الواقعيةالقصص الواقعيةالقصص الواقعيةالقصص الواقعية    ////3333
 )9( . املقصودة هنا يه واقعية التصوير و ليس واقعية أالحداث فقط

. ات يه نوع من القصص يعرف dلقصص البوليسـية ٔاو قصص املغامر : : : : قصص املغامرة قصص املغامرة قصص املغامرة قصص املغامرة     ////4444
فتجذب انتباههم وتشوقهم ، فيدفعهم فضوهلم ٕاىل . يدور حول جرمية ارتكهبا خشص ٔاو ٔاكرث
 )10.(وخري مثال عىل هذا النوع قصص السـندdد. اسـتكشاف لك ما هو غريب وغامض 

تقوم عىل نظرÛت و مسائل علمية هدفها ٕايصال املعلومات ٕاىل : القصص العلمية/
 )11( . معينة عند كتابهحيث ٕانه رهن جتارب 5أالذهان،

يه حاكÛت تقوم عىل افرتاض خشصيات و ٔاعامل خارقة ال وجود لها  ::::    القصص اخلياليةالقصص اخلياليةالقصص اخلياليةالقصص اخليالية    ////6666
وغالبا ما يأيت ٔابطالها . تسـمتد وجودها من افرتاضات يتخيلها املؤلف . يف عامل الواقع 

 )d ) .12ملعجزات
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حتىك للطفل ) 13.(تارخي قصص شائقة حوادàا و خشصياهتا من ال  ::::    القصص التارخييةالقصص التارخييةالقصص التارخييةالقصص التارخيية    ////7777
 )14.(لتوقظ الشعور dلتقدير والرغبة يف التقليد �يه وجتع¢ يعزت بقومه

تعمتد القصص الفاكهية عىل املفارقات الناجتة عن التناقض يف احلياة  ::::    القصص الفاكهيةالقصص الفاكهيةالقصص الفاكهيةالقصص الفاكهية    ////8888

، تثري خيال الطفل و رش ٔاسلوd يف جو بعيد عن التوترمضمو¨ وعىل إالحياء غري املبا
 و تكون عقدهتا يف الهناية مسـمتدة  موضوعاهتا من احلياة. فكريه و تشـيع يف نفسه الهبجةت

).15( 
نوع من القصص يتناول موضوعات دينية يه العبادات و العقائد  ::::القصص ا�ينية القصص ا�ينية القصص ا�ينية القصص ا�ينية     ////    9999

واملعامالت وسري أالنبياء وقصص القرآن الكرمي والكتب الساموية والبطوالت و أالخالق 
  )16.(ا�ينية

وما يسـمتد من القرآن يشمل قصص أالنبياء و ٔاممهم وأالمثال اليت يرضهبا القرآن يف شلك 
 .قصيص 

واجلدير �dكر ٔان النقاد وضعوا رشوطا وحددوا معايري للكتابة أالدبية املو
ة لٔالطفال ،  
حيث ٕان ٔاي  شلك قصيص  يوجه ٕاىل الطفل جيب ٔان  يراعى . والقصة بشلك خاص 

ي يتناسب  مع القدرات الفكرية و اللغوية للطفل ، حماوال يف الوقت نفسه فيه بناء لغو 
يك حيقق ٔاهدافه املنشودة من حيث بنيته اللغوية  والفنية، تقدمي القصة  يف بناء م�سك 

و قبل  ..وهو ما ميكن ٔان حتققه  االٓليات اللسانية النصية  يف تì أالشاكل القصصية 
ìسك ٕابراز ا�ور ا�ي تؤديه  ت�االٓليات من ٕاسهام يف خلق الوحدة املوضوعية وال 

الشديد بني ٔاجزاء النص، حندد القصة ا�ينية  منوذجا عن أالشاكل القصصية املو
ة ٕاىل 
وسـنحاول بيان دور تì االٓليات  يف ذ� النوع من النصوص ا�ي يعمتد يف . الطفل 

وهنا نتساءل هل يسـتطيع . كرمي غالب أالحيان عىل القصص الوارد ذكرها يف القرآن ال
القصص ا�يين املوجه للطفل  يف نق¢  لتì احلقائق ٔان  يقد¾ا بشلك يقارب  براعة 
أالسلوب القرآين يف رسد القصة ؟  مراعيا يف الوقت ذاته البساطة  يف الطرح و أالسلوب 

خالل  قصة  الôين تقتضهيام الطبيعة الفكرية والعمرية و اللغوية للطفل؟  سـنحاول من
يوسف عليه السالم الواردة  يف القرآن الكرمي ، الوقوف عىل ماكمن تì االٓليات اللسانية 
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النصية وٕابراز دورها يف حتقيق الوحدة العامة للنص من خالل مدونة من مدو¨ت  
اليت تناولت ) من حصيح قصص أالنبياء(القصص ا�يين  املوجه ٕاىل الطفل املوسومة ب

 .وسرنكز عىل قصة يوسف عليه السالم منوذجا ل÷راسة .يع أالنبياء dلرسد قصص مج 
وبطبيعة احلال  سـنقف ٔامام بعض املفاهمي النظرية أالساسـية  يف لسانيات النص  قبل  

 .    اسـتجالهئا  من املدونة قيد ا�راسة
: " : " : " : "  الطفل الطفل الطفل الطفلآليات التحليل اللساين النيص و دورهها يف بناء القصة ا�ينية املو
ة ٕاىلآليات التحليل اللساين النيص و دورهها يف بناء القصة ا�ينية املو
ة ٕاىلآليات التحليل اللساين النيص و دورهها يف بناء القصة ا�ينية املو
ة ٕاىلآليات التحليل اللساين النيص و دورهها يف بناء القصة ا�ينية املو
ة ٕاىل: : : :     §لثا§لثا§لثا§لثا

    ::::من حصيح قصص أالنبياءمن حصيح قصص أالنبياءمن حصيح قصص أالنبياءمن حصيح قصص أالنبياء" " " " دراسة يف دراسة يف دراسة يف دراسة يف " " " " قصة يوسف عليه السالمقصة يوسف عليه السالمقصة يوسف عليه السالمقصة يوسف عليه السالم
ذ� ال�سك الشديد بني : ٔان ¿تساق هو" محمد خطايب" يرى ::::    تعريف ¿تساقتعريف ¿تساقتعريف ¿تساقتعريف ¿تساق

اليت حتصل بني " الشلكية"وهيمت فيه dلوسائل اللغوية . نص، خطاب: أالجزاء املشلكة لـ
. م علامء النص تصورا دقيقا لصور الربط النيصوقد قد) 18.(العنارص املكونة خطاب برمته

ورشحوا العوامل اليت يعمتد علهيا الرتابط يف املسـتوى السطحي للنص، واليت تقوم 
بوظيفة ٕابراز ترابط العالقات السـببية بني العنارص املكونة للنص يف مسـتواه اخلطي 

 : ويه) 19. (املبارش
هاليداي " ويه حسب الباحثني . إالحا�متتì لك لغة عنارص تشمل  ::::    إالحاإالحاإالحاإالحا����: : : :     أوالأوالأوالأوال

حيث تعترب عالقة داللية، ومن مث . الضامئر ؤاسامء إالشارة  ؤادوات املقارنة": ورقية حسن
ال ختضع لقيود حنوية، ٕاال ٔاهنا ختضع لقيد داليل هو وجوب تطابق اخلصائص ا�اللية بني 

كيفام اكن نوعها ال تكتفي بذاهتا من ٔالن العنارص احملي� .العنرص احمليل والعنرص احملال ٕاليه 
 : ويه ٔانواع) 20.(ٕاذ البد من العودة ٕاىل ما تشري ٕاليه من ٔاجل تأوي¢. حيث التأويل

 : و تكون .داخل اللغة"يه ٕاحا� داخل النص  ::::    ))))        TextuTextuTextuTextu    ((((إالحاإالحاإالحاإالحا���� النصية النصية النصية النصية    - - - - 1111
 . الnم ويه ٔاكرث أالنواع دورا¨ يف.تعود عىل مفرس سـبق التلفظ به: ٕاما ٕاحا� قبلية

يه ٕاحا� عىل الالحق، ٕاذ تعود عىل عنرص ٕاشاري مذكور بعدها يف النص : ٕاحا� بعدية وأ 
 .ٔاو الحق علهيا

  -  )21".(خارج اللغة" يه ٕاحا� خارج النص ::::    ))))situationalsituationalsituationalsituational((((إالحاإالحاإالحاإالحا���� املقامية املقامية املقامية املقامية    - - - -     2222
    ::::    إالحاإالحاإالحاإالحا���� يف قصة يوسف عليه السالم يف قصة يوسف عليه السالم يف قصة يوسف عليه السالم يف قصة يوسف عليه السالم    ::::    §نيا§نيا§نيا§نيا
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ا وظفت عددا معتربا من إالحاالت ، بلغ تسع مائة و ٕان املتتبع لبنية هذه القصة جيد ٔاهن
ٕاذ ٕاننا . ٕاحا� موزعة بني ٔانواع إالحاالت املعروفة بشلك متفاوت ) 966(سـتة و سـتني

مثان مائة و :نلمح ارتاكز هذا النص عىل إالحا� الضمريية بصفة غالبة بعدد معترب قدر ب 
فة املمتث� يف إالحا� dلضمري املتصل موزعة ٕاىل ٔانواعها املعرو. ٕاحا�) 866(سـتة وسـتني 

، وارتبطت ) به ، ٔاكرمين تتتت،dعوه، ٔاراد تهتهتهته،ٕاخومه مه مه مه ٔابو(ا�ي ورد بشلك كبري ومن ٔامثلهتا
يف حني ٔان إالحا� dلضمري املنفصل مل يكن لها حضور كبري، لكهنا .  بيوسف عليه السالمبيوسف عليه السالمبيوسف عليه السالمبيوسف عليه السالم

اليت ) هامهامهامهام(رة يوسف، اليت  دلت عىل سو )  يهيهيهيه(وردت يف مواضع عديدة من القصة فنجد
ومن 
ة ٔاخرى ال تغيب إالحا� dلضمري املسـترت عن هذا . ارتبطت dلشمس و القمر

حيث ٕان املتتبع  لبنيته جيد لها حضورا dرزا يف مجمل السـياقات اللغوية الواردة يف . النص 
سف،  احملي� ٕاىل يعقوب عليه السالم وشعوره اجتاه يو ) ٔاحس dملكرٔاحس dملكرٔاحس dملكرٔاحس dملكر (ومما ورد . القصة

احملي� ٕاىل يوسف عليه السالم عند دخو� السجن )  دخل  السجن ، يفرس ،  قال هلامدخل  السجن ، يفرس ،  قال هلامدخل  السجن ، يفرس ،  قال هلامدخل  السجن ، يفرس ،  قال هلام(
ٔاما إالحا� إالشارية  فوردت بشلك مقبول يف سـياقات عديدة  تطلبت ذ� ، . ظلام 

احملي� ٕاىل السـنوات  ووردت مرتني ، ) اليتاليتاليتاليت( مهنا ) 100(فنجدها وظفت يف مائة موضع 
ٕان املالحظ للنتاجئ السابقة يالحظ ٔان إالحا�  املسـتعم�  يف . لقمح  احملي� ٕاىل ا) هذاهذاهذاهذا(

يوسف يوسف يوسف يوسف  : هذه القصة  يف معو¾ا ٕاحا� مضريية، وهذا طبيعي ٔالن موضوع القصة مرتبط ب
وبناء .ا�ي يعد الشخصية الرئيسـية اليت تدور حولها أالحداث وتتفاعل معها  عليه السالمعليه السالمعليه السالمعليه السالم

وذ� ٔالسـباب عديدة مهنا . املعربة عهنا ٔاو احملي� ٕالهيا عىل ذ� فالشخصية تتطلب الضامئر
جتنب التكرار اللفظي للشخصية  وما يرتبط هبا وما يرتكه من ٔاثر يف البنية اللغوية والبنية :

�مه مه مه مه ((((: وخري ما ميثل ذ� .ا�اللية العامة ���ملا خرج من السجن ، و رآه املì  و مسع ملا خرج من السجن ، و رآه املì  و مسع ملا خرج من السجن ، و رآه املì  و مسع ملا خرج من السجن ، و رآه املì  و مسع 
ومن 
ة ٔاخرى يدفع  هذا .  ....)....)....)....)تسـيري خزائن مرص تسـيري خزائن مرص تسـيري خزائن مرص تسـيري خزائن مرص ا�ي فيه احلا�ي فيه احلا�ي فيه احلا�ي فيه احلمكمكمكمكة و العة و العة و العة و العململململ ، فلكفه ب  ، فلكفه ب  ، فلكفه ب  ، فلكفه ب 

متتبع  هذه القصة ٕاىل  ))))منفصل، متصل، مسـترتمنفصل، متصل، مسـترتمنفصل، متصل، مسـترتمنفصل، متصل، مسـترت( ( ( ( التنويع إالحايل يف اسـتعامل  الضامئر 
ٔاما إالحا� .التغلغل يف ٔاعامق القصة  و جمرÛهتا بربط سابقها بالحقها  مبختلف الضامئر 

تبطت بعنارص الرتكيب القصيص بصفة إالشارية  فقد اسـتعملت بشلك مقبول نوعا ما ، وار 
تì الصخرة ، تì تì الصخرة ، تì تì الصخرة ، تì تì الصخرة ، تì ((((،ٔاو دا� عىل احلزي املاكين ) ) ) ) السـنوات اليتالسـنوات اليتالسـنوات اليتالسـنوات اليت((((عامة اكٕالطار الزمين مثل 
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، �� فٕان ق� اسـتعاملها ترجع ٕاىل عدم ارتباطها املبارش مبوضوع القصة ))))البالبالبالبرئرئرئرئ، ذ� املاكن ، ذ� املاكن ، ذ� املاكن ، ذ� املاكن 
يطة بيوسف عليه السالم ، وٕامنا ارتبطت dلشخصيات احمل ) خشصية يوسف عليه السالم( 

 . اليت تكررت عدة مرات وارتبطت بزوجة العزيز  ))))اليتاليتاليتاليت((((مثل 
وdلنسـبة للطفل فٕان توظيف إالحا� يف النصوص القصصية املو
ة ٕاليه يسمح � خبلق 
ترابط بني احمليل واحملال ٕاليه ربطا لغوÛ و دالليا ، و dلتايل جيد نفسه يتابع القصة بلك 

ية وا�اللية ، حىت ٔان تنويع الضامئر إالحالية  يف القصة يبعد كرثة  التكرار ٔابعادها اللغو 
اليت ختلق ملال نفسـيا عند الطفل الشغوف مبعرفة ٔاحداث القصة ، ويدفعه  ٕاىل الرتكزي مع 

 . القصة ،و خشصياهتا من بداية  القصة ٕاىل هنايهتا 
يف املسـتوى النحوي املعجمي  هو صورة من صور ¿تساق ا�ي يمت ::::    ¿ستبدال¿ستبدال¿ستبدال¿ستبدال    ::::    §لثا§لثا§لثا§لثا

" محمد خطايب " قسمه ) 23.(ٕانه تعويض عنرص يف النص بعنرص آخر. بني لكامت ومجل
" ٔامحد عفيفي" وتطرق . استبدال امسي، استبدال فعيل ، استبدال قويل:ٕاىل ثالثة ٔاقسام 

 : ٕاىل هذه أالنواع مقدما رشوحا مفص�
  .آخر، آخرون، نفس : لغوية امسية مثل يمت dسـتخدام عنارص ::::¿ستبدال ¿مسي¿ستبدال ¿مسي¿ستبدال ¿مسي¿ستبدال ¿مسي    - - - - 1111
يفعل: : : :     ¿ستبدال الفع¿ستبدال الفع¿ستبدال الفع¿ستبدال الفعيليليليل    - - - - 2222  ".مج� "ٕاذ حيل حمل �م . ميث¢ اسـتخدام الفعل ٌ
 )24...(يمت dسـتخدام ذ�  ::::    ¿ستبدال القويل¿ستبدال القويل¿ستبدال القويل¿ستبدال القويل    - - - - 3333

رمغ ٔان لالستبدال مسامهة كبرية يف   ::::    ¿ستبدال يف قصة يوسف عليه السالم¿ستبدال يف قصة يوسف عليه السالم¿ستبدال يف قصة يوسف عليه السالم¿ستبدال يف قصة يوسف عليه السالم    ::::    رابعارابعارابعارابعا
ٕاال ٔان هذه القصة  )25. (العالقة القامئة بني طريف ¿ستبدالاتساق النصوص من خالل 

وما ورد اكن قليال مقارنة بوسائل ¿تساق أالخرى . مل تسـتعم¢ بشلك واحض يف بنيهتا
) ؤاصلها ففرح dلغالم  بذ�بذ�بذ�بذ�ففرح (فوظف ¿ستبدال ¿مسي يف سـتة مواضع مهنا .

علينا  هذينهذينهذينهذينكيف يفضل ( ا ٔايضا يف وجنده) . ذ�ذ�ذ�ذ�(بلفظة ) الغالمالغالمالغالمالغالم(حيث استبدلت لفظة 
فقد وردت ٔاربع : ٔاما ¿ستبدال امجليل) . علينا  بنيامنيبنيامنيبنيامنيبنيامنيو   يوسفيوسفيوسفيوسفكيف يفضل ( ؤاصلها ) 

( ؤاصل امجل� ) هناك هناك هناك هناك ٔالقوه (استبد¿ت موظفة يف سـياقات خمتلفة من القصة نذكر مهنا 
ٔاخذ الناس ( � ؤاصل امجل) بذ�بذ�بذ�بذ�ٔاخذ الناس يتحدثون (ومما ورد ٔايضا  ....يف البيف البيف البيف البرئرئرئرئٔالقوه 

مل حيظ ¿ستبدال بنصيب كبري يف هذه ) .  يتحدثون عن ٕارادة امرٔاة العزيز بعبدها السوء 
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و يف . القصة ، واكتفي ببعض ¿ستبد¿ت  اليت اكنت متناسـبة مع مواقف معينة فهيا
 احلقيقة ٕان طبيعة القصة ؤاحداàا تتطلب نقال للوقائع وأالحداث dع�د تراكيب وصيغ

�� . جتنبا لتغري املعىن املراد ٕايراده ) . القرآن الكرمي( ٔاقرب ما تكون ٕاىل النص أالصيل 
مل تكن رضورة لالستبدال ٔاصال يف مثل هذا  النوع من النصوص ، وما ورد اسـتدعته 

ؤالن ¿ستبدال مبفهومه السابق يرتبط مبن .رضورات معينة حددهتا السـياقات اللغوية 
ة اكفية ٕالحالل ٔاو تعويض عنرص لغوي حمل آخر، فٕاننا نلمح ٔان هذه ميì آليات لغوي

فالطفل يتواصل مع اللغة االٔكرث شـيوعا . االٓلية  بعيدة عن املسـتوى اللغوي  احملدود للطفل 
ٔالنه يف القصص معوما يركز عىل القصة ٔاكرث من الرتكزي عىل ٔاساليهبا اللغوية . واالٔكرث تداوال

غري ٔانه من 
ة . حث عن بدائل عن أاللفاظ والقوالب اللفظية ، وال يبذل 
دا يف الب
 ìٔاخرى يلعب دورا يف تقريب القصة القرآنية  بأسلوهبا البليغ والرفيع ٕاىل الطفل ا�ي ال مي

بلوغ  الفهم وإالدراك الاكفيني للقصة يف النص  - ¾ام اكنت قدراته–¨صية اللغة وال يسـتطيع 
  . القرآين
لقد ٔاجازت العربية كغريها من اللغات ، حذف ٔاحد العنارص من  ::::    احلذفاحلذفاحلذفاحلذف: : : :     خامساخامساخامساخامسا

وذ� ال يمت ٕاال ٕاذا اكن البايق يف بناء امجل� بعد احلذف مغنيا يف . الرتكيب عند اسـتخدا¾ا
فقد حيذف ٔاحد العنارص ٔالن هناك قرائن معنوية ٔاو لفظية أو . ا�ال�،اكفيا يف ٔاداء املعىن
ولقد مت المتيزي ) 26.(ويكون يف حذفه معىن ال يوجد يف ذكره. همقالية  تومئ ٕاليه وتدل علي

 : بني ٔانواع عديدة للحذف
¿مس املضاف، و املضاف ٕاليه، امسني مضافني، ثالثة : ويشمل: : : :     حذف ¿مسحذف ¿مسحذف ¿مسحذف ¿مس/ / / / 1111

متضايفات املوصول ¿مسي، الص�، املوصوف، الصفة، املعطوف، املعطوف عليه و 
 .غريها

مع مضمر مرفوع ٔاو منصوب ٔاو معهام، والشك ٔايضا ٔان وحده ٔاو : : : :     حذف الفعلحذف الفعلحذف الفعلحذف الفعل/ / / / 2222
 . حذف الفعل مع املضمر املرفوع ميثل مج�

كام يف حذف حرف العطف، وفاء اجلواب وواو احلال  وقد، : : : :     حذف احلرف أو أالداةحذف احلرف أو أالداةحذف احلرف أو أالداةحذف احلرف أو أالداة/ / / / 3333
 . وحرف النداء
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 .كام يف حذف مج� القسم، وجواب القسم، ومج� الرشط، ومج� جوابه ::::    حذف احذف احذف احذف امجلمجلمجلمجل����/ / / / 4444
    ....    حذف الnم حذف الnم حذف الnم حذف الnم جبجبجبجبملتهملتهملتهملته/ / / / 5555
  )27( ....    حذف أكرث من مج�حذف أكرث من مج�حذف أكرث من مج�حذف أكرث من مج�/ / / / 6666

    ::::    احلذف يف قصة يوسف عليه السالماحلذف يف قصة يوسف عليه السالماحلذف يف قصة يوسف عليه السالماحلذف يف قصة يوسف عليه السالم: : : :     سادساسادساسادساسادسا
. حذفا ) 24(ٕان احلذف مل يوظف كثريا يف هذه القصة ، ٕاذ مل يرد سوى ٔاربعة وعرشون 

:  موضع مهنا ما ورد يف قو�)13(توزعت بني احلذف ¿مسي ا�ي ورد يف ثالثة عرش 
واملقصود dلغالم يوسف حيÃ التقطه )  ففرح بذ� الغالمففرح بذ� الغالمففرح بذ� الغالمففرح بذ� الغالم( أصل امجل� و ) ففرح بذ�ففرح بذ�ففرح بذ�ففرح بذ�( 

)  تقع الرتقع الرتقع الرتقع الرؤؤؤؤÛ كام يفرسهاÛ كام يفرسهاÛ كام يفرسهاÛ كام يفرسها( ؤاصل امجل� ) تقع كام يفرسهاتقع كام يفرسهاتقع كام يفرسهاتقع كام يفرسها(و جند قو� .الرجل من البرئ
) 11(ٔاما احلذف امجليل ا�ي اسـتعمل يف ٕاحدى عرشة ) . الرالرالرالرؤؤؤؤÛÛÛÛ( فالعنرص احملذوف هو 

ملا استيقظ ملا استيقظ ملا استيقظ ملا استيقظ (عليه السالم يف صغره  حني رٔاى الرؤÛ  موضعا مهنا ما ورد يف موقف يوسف
و جنده يف سـياق ) ملا استيقظ من النوم ذهب ٕاىل ٔابيهملا استيقظ من النوم ذهب ٕاىل ٔابيهملا استيقظ من النوم ذهب ٕاىل ٔابيهملا استيقظ من النوم ذهب ٕاىل ٔابيه( ؤاصل امجل� )  ذهب ٕاىل ٔابيهذهب ٕاىل ٔابيهذهب ٕاىل ٔابيهذهب ٕاىل ٔابيه

ععععململململ النا النا النا الناسسسس مجيعا أنه بريء من الهتمة  مجيعا أنه بريء من الهتمة  مجيعا أنه بريء من الهتمة  مجيعا أنه بريء من الهتمة (ؤاصل امجل� ). ععععململململ النا النا النا الناسسسس مجيعا أنه بريء مجيعا أنه بريء مجيعا أنه بريء مجيعا أنه بريء(آخر 
من من من من ( وأصل امجل� ) عنده عنده عنده عنده خفخفخفخفذوهذوهذوهذوه    من وجدمن وجدمن وجدمن وجدمتمتمتمت املكيال املكيال املكيال املكيال(، و مما ورد ٔايضا ) املنسوبة ٕاليهاملنسوبة ٕاليهاملنسوبة ٕاليهاملنسوبة ٕاليه

نالحظ من خالل ما سـبق أن احلذف مل ).   وجدوجدوجدوجدمتمتمتمت  املكيال عنده   املكيال عنده   املكيال عنده   املكيال عنده خفخفخفخفذوه ماكن املكيالذوه ماكن املكيالذوه ماكن املكيالذوه ماكن املكيال
يكن � حضور dرز يف القصة  متاشـيا مع طبيعة هذه القصة اليت تتطلب  ذكر لك جزئية 

من ٔانبياء يف القصة لربطها بغريها من اجلزئيات ، والسـ� ٔان موضوع القصة  يتعلق بنيب 
�� اكن ا�كر ٔابني  ؤاوحض يف . حيث حاولت القصة  ٔان تمل جبميع جوانب حياته . هللا  

وما ورد اكن  لغاÛت اقتضاها السـياق ، سواء تعلق . طرح ٔاحداث القصة من احلذف
أالمر dحلذف ¿مسي ا�ي ٔافاد يف معومه  جتنب التكرار لبعض املفردات ٔاو الصيغ ، 

ٔالن هذه القصة مو
ة ٕاىل . اق اكن  كفيال بتوضيحها ٔاو احلذف امجليل نتيجة ٔان السـي
ا�ي ال يسـتطيع ٔان يؤول احملذوفات ، فيتطلب أالمر الرسد الواحض )  الطفل(مسـتوى 

dٕالضافة ٕاىل ٔان هذا النوع من القصص ال . بلغة واحضة ومكمت� من حيث بناهئا اللغوي
ٔالنه قصص ديين مزنه عن لك حتريف ٔاو زÛدة ٔاو . هيتطلب حذفا ٔاو برتا  يقوم القارئ مبلئ

ؤاصل   ٕامنا هو من الشـيطان الرجميٕامنا هو من الشـيطان الرجميٕامنا هو من الشـيطان الرجميٕامنا هو من الشـيطان الرجمي: مفن مواضع ذكره. نقصان، ؤامثلته كثرية يف القصة
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ومن ٔامثلته ٔايضا ) معمعمعمعلللل( واللكمة احملذوفة يه   ٕامنا هو من ٕامنا هو من ٕامنا هو من ٕامنا هو من معمعمعمعل الشـيطان الرجميل الشـيطان الرجميل الشـيطان الرجميل الشـيطان الرجميامجل� 
أو ما تعلق dحلذف امجليل ).الرسالرسالرسالرس    وأمره أن يكمت هذاوأمره أن يكمت هذاوأمره أن يكمت هذاوأمره أن يكمت هذا(فأصلها ) وأمره أن يكمت هذاوأمره أن يكمت هذاوأمره أن يكمت هذاوأمره أن يكمت هذا(قو� 

ٔادرك يوسف ٔادرك يوسف ٔادرك يوسف ٔادرك يوسف (ؤاصل امجل� ) ٔادرك يوسف أنه ال ملجأ ٔادرك يوسف أنه ال ملجأ ٔادرك يوسف أنه ال ملجأ ٔادرك يوسف أنه ال ملجأ ����( ا�ي يظهر يف مواضع عدة مهنا 
و و و و ( ؤاصل امجل� )  و ليس هوو ليس هوو ليس هوو ليس هو(وجنده ٔايضا يف قو� ). أنه ال ملجأ أنه ال ملجأ أنه ال ملجأ أنه ال ملجأ ���� من ذ� املوقف من ذ� املوقف من ذ� املوقف من ذ� املوقف
اقات ٔاخرى وقد اسـتعمل معوما جتاوزا ملا ذكر يف سـي). ليس هو ا�ي ٔاراد هبا السوء ليس هو ا�ي ٔاراد هبا السوء ليس هو ا�ي ٔاراد هبا السوء ليس هو ا�ي ٔاراد هبا السوء 

 .ٕاذ ورد هذا النوع من احلذف ٕاجيازا واختصارا. سـبق للمتلقي معرفته هبا يف القصة 
يعمتد هذا النوع عىل الروابط السـببية املعروفة بني أالحداث اليت يدل   الوصلالوصلالوصلالوصل    - - - - سابعاسابعاسابعاسابعا

وهو ٔايضا عبارة عن وسائل متنوعة تسمح dٕالشارة ٕاىل هذه املتواليات . علهيا النص
الوصل : ٕاىل ٔاربعة ٔاقسام يه"هاليداي ورقية حسن" وقد قسمه لك من) 28. (النصية

 )29.(إالضايف والوصل العكيس والوصل السبيب والوصل الزمين
   ::::    الوصل إالضايفالوصل إالضايفالوصل إالضايفالوصل إالضايف    ////1111

 . )dملثل( ال�ثل ا�اليل: اليت تدل عىل " ٔاو"و " و"يمت بواسطة أالداتني 
 . )مثال، حنو ( ثيل عالقة المت  -)ٔاعين، بتعبري آخر ( عالقة dلرشح  - 
  . ا�ي يدل عىل عكس ما هو متوقع: : : :     الوصل العكالوصل العكالوصل العكالوصل العكيسيسيسيس    ////2222
 .وميكننا من ٕادراك العالقات املنطقية بني مجلتني ٔاو ٔاكرث    ::::    الوصل السبالوصل السبالوصل السبالوصل السبيبيبيبيب/ / / / 3333
 )30.(ا�ي جيسد عالقة بني ٔاطروحيت مجلتني متتابعتني زمنيا ::::    الوصل الزمينالوصل الزمينالوصل الزمينالوصل الزمين/ / / / 4444

وحيث ٕان وظيفة الوصل يه تقوية  ::::    الوصل يف قصة يوسف عليه السالمالوصل يف قصة يوسف عليه السالمالوصل يف قصة يوسف عليه السالمالوصل يف قصة يوسف عليه السالم: : : :     §منا§منا§منا§منا
فٕانه ال حما� يعترب عالقة اتساق . أالسـباب بني امجلل وجعل املتواليات مرتابطة  م�سكة

�� جند ٔانه هو الوسـي� االٔكرث توظيفا يف هذا النص ، بعدد قارب . ٔاساسـية يف النص
ليت حقق فهيا الوصل توزع يف ٔانواعه املعروفة ، ا. وصال ) 1212(ٔالفا ومائتان واثنا عرشة 
ومما ورد عىل سبيل . وصال) 73(بعدد قارب  ثال§ و سـبعني. إالضايف النسـبة الغالبة

مثمثمثمث جا جا جا جاؤؤؤؤوا  بقميص وا  بقميص وا  بقميص وا  بقميص ... ... ... ... فأخذوا و� شاة فأخذوا و� شاة فأخذوا و� شاة فأخذوا و� شاة .... .... .... .... فألقوه  يف البفألقوه  يف البفألقوه  يف البفألقوه  يف البرئرئرئرئ    ................ٔارس¢ يعقوب معهم ٔارس¢ يعقوب معهم ٔارس¢ يعقوب معهم ٔارس¢ يعقوب معهم  : (املثال
جعل ريب جعل ريب جعل ريب جعل ريب     فلقدفلقدفلقدفلقد...  ...  ...  ...  Û أبت  هذا تأويل  املنامÛ أبت  هذا تأويل  املنامÛ أبت  هذا تأويل  املنامÛ أبت  هذا تأويل  املنام: : : : قال يوسف قال يوسف قال يوسف قال يوسف ( ، ومما ورد ٔايضا ) ............يوسفيوسفيوسفيوسف

يليه الوصل الزمين ا�ي ) . ................و ٕاين دعوت و ٕاين دعوت و ٕاين دعوت و ٕاين دعوت هللاهللاهللاهللا    .... .... .... .... و هذا ا�ي جرى و هذا ا�ي جرى و هذا ا�ي جرى و هذا ا�ي جرى ... ... ... ... ررررؤؤؤؤÛي حقا Ûي حقا Ûي حقا Ûي حقا 
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أما يوسف أما يوسف أما يوسف أما يوسف ( ومن ٔامثلته . اكن � حضور معترب يف القصة  حيث بلغ عدده تسعا وعرشين
ٔاما ٔاما ٔاما ٔاما  (ومما ورد ٔايضا ). فأخذه معهفأخذه معهفأخذه معهفأخذه معه... ... ... ... فٕاذا به جيد غالما فٕاذا به جيد غالما فٕاذا به جيد غالما فٕاذا به جيد غالما ... ... ... ... ٕاىل أن مر أ¨ٕاىل أن مر أ¨ٕاىل أن مر أ¨ٕاىل أن مر أ¨سسسس    ... ... ... ... فأنه مكث فأنه مكث فأنه مكث فأنه مكث 

مث جند ). فٕانه دعا ٔابناءه  ليوصهيم  وماتوا لكهم عىل إالسالمفٕانه دعا ٔابناءه  ليوصهيم  وماتوا لكهم عىل إالسالمفٕانه دعا ٔابناءه  ليوصهيم  وماتوا لكهم عىل إالسالمفٕانه دعا ٔابناءه  ليوصهيم  وماتوا لكهم عىل إالسالم.. .. .. .. ا قرب أجل يعقوب ا قرب أجل يعقوب ا قرب أجل يعقوب ا قرب أجل يعقوب عندمعندمعندمعندم
موضع ، يف سـياقات تطلبت  ) 27(الوصل السبيب ا�ي اسـتعمل يف سـبعة وعرشين 

هنهنهنهنم صادقونم صادقونم صادقونم صادقون( ومما ورد  نذكر . ذ�  ٔالنه مل يكن ٔالنه مل يكن ٔالنه مل يكن ٔالنه مل يكن ����    :(  ، ويظهر يف قو�)  ليبينوا هلم أليبينوا هلم أليبينوا هلم أليبينوا هلم أ
أن بنيامني رسق أن بنيامني رسق أن بنيامني رسق أن بنيامني رسق  (ا جاء عىل لسان إالخوة يف تربيرمه ٔالبهيم ، و مما ورد ٔايضا م)  أوالدأوالدأوالدأوالد

خالفا  �� مل يكن للوصل العكيس بنسـبة )  مكيال املì ، �� حبسه العزيز عندهمكيال املì ، �� حبسه العزيز عندهمكيال املì ، �� حبسه العزيز عندهمكيال املì ، �� حبسه العزيز عنده
و لكنه عو لكنه عو لكنه عو لكنه عململململ أن  أن  أن  أن :( مهنا. سـياقات فقط) 8(ٔالنه اسـتعمل يف مثاين . كبرية يف هذه القصة
ك قد كربت و خرفت ، لكن يعقوب ك قد كربت و خرفت ، لكن يعقوب ك قد كربت و خرفت ، لكن يعقوب ك قد كربت و خرفت ، لكن يعقوب ولكين أعولكين أعولكين أعولكين أعململململ أن أن أن أنمكمكمكمك تقولون ٕان تقولون ٕان تقولون ٕان تقولون ٕان) ( الشـيطان وسوالشـيطان وسوالشـيطان وسوالشـيطان وسوسسسس هلم هلم هلم هلم

ٕان اع�د القصة بشلك كبري عىل الوصل إالضايف ) . أحس  ٕاحساسا شديدا براأحس  ٕاحساسا شديدا براأحس  ٕاحساسا شديدا براأحس  ٕاحساسا شديدا براحئحئحئحئة يوسفة يوسفة يوسفة يوسف
ٕاذ ٕان موضوع القصة هو ٕايراد قصة يوسف . ٔامر طبيعي  ٔالن السـياق يسـتدعي  ذ� 

 .فاكن الوصل أالنسب  ��  الغرض. عليه السالم بلك حلقاهتا و حقائقها و تفصيالهتا
ٔالنه يسمح . ويف الوقت  ذاته  اسـتدعى املوقف اسـتحضار الوصل  الزمين بشلك dرز

ؤالن عامل الزمان � دور . بتحقيق الرتابط الزمين بني مراحل حياة يوسف عليه السالم 
وال ننىس ا�ور ا�ي  ٔاضفاه .  يف حتريك أالحداث وانتقالها من طور ٕاىل طور آخر

م للقصة حيث قدم التعليالت الاكفية و التربيرات الالزمة الوصل السبيب عىل اجلو العا
والسـ� ٔان النص موجه ٕاىل الطفل ا�ي ¾ام بلغ مسـتواه . لكثري من املعطيات يف القصة 

فروعي بذ� . إالدرايك ال يبلغ مسـتوى القصة dٔالسلوب ا�ي ورد هبا يف القرآن الكرمي 
ي ال يرىق ٕاىل حدود ا�ال� الواردة يف ٔاسلوب التعليل القريب من مسـتواه الفكري ا�

  .  النص القرآين
  
  
  
 



  العدد عرشون                                                              جم� لكية االٓداب و اللغات

 

 2017جانفي                                        406                                         لكية االٓداب و اللغات

        ::::التكرارالتكرارالتكرارالتكرار    ::::�سعا�سعا�سعا�سعا
فهـي مل خترج عن . رمغ اختالف نظرة العلامء ٕاىل التكرار ٕاال ٔان رؤيهتم حلقيقته ظلت متقاربة

وقد اهمت جل النحاة واللغويني بذكره ٔاو احلديث ) .31.(حدود اعتباره ٕاعادة للفظ ٔاو للمعىن
وهو معوما شلك من ٔاشاكل ¿تساق ). 32(التوكيد "رض مناقشاهتم لبابعنه يف مع

املعجمي يتطلب ٕاعادة عنرص معجمي ٔاو ورود مرادف � ٔاو شـبه مرادف ٔاو عنرصا 
ويبحث عن عنرص سابق ٔاو عن شلكية للربط بني ٔاجزاء النص عىل . مطلقا ٔاو اسام علام

 ) 33( . مرادف �مسـتوى املفردات،dٕعادة عنرص معجمي ٔاو بوجود عنرص 
من خالل تتبع نتاجئ ا�راسة إالحصائية    ::::    التكرار يف قصة يوسف عليه السالمالتكرار يف قصة يوسف عليه السالمالتكرار يف قصة يوسف عليه السالمالتكرار يف قصة يوسف عليه السالم    ::::    عارشاعارشاعارشاعارشا

ٔاي ٔان التكرار امجليل مل . يف هذه القصة جند ٔان التكرار املوظف يف القصة لكه تكرار لفظي
 ومن 
ة ٔاخرى ٕان التكرار اللفظي مل. يكن � حضور ولو بشلك نسـيب يف هذه القصة 

يرتبط بلفظة واحدة وٕامنا ارتبط  مبجموعة من أاللفاظ ، والسـ� تì اليت ارتبطت  
اليت تكررت )  يوسفيوسفيوسفيوسف( dلشخصيات من خالل عرشين لكمة مكررة واردة فهيا ٔامهها 

كام . مرة يف مسـتوى القصة ٔالهنا متثل الشخصية احملورية يف القصة ) 57(سـبعة ومخسني 
فذكر يف ٔاولها  عند حتديد نسب  . مرات يف القصة) 10(تكرر عرش ) يعقوبيعقوبيعقوبيعقوب( جند امس

يوسف عليه السالم به وعند فقدان يوسف ، مث أشري ٕاليه عند ختلص ٕاخوته منه 
فصورت لنا القصة احلزن الشديد ا�ي ٔامل به، ولكنه يف الوقت ذاته اكن يدرك أن هللا 

يال حىت بعد انقضاء وهذا احلزن الزم يعقوب عليه السالم طو . سـيجمعه به يف ماكن ما 
ذكري ٕاخوته بفعلهتم  بأخهيم و هو ما تربزه  هناية  القصة  عندما ٔاراد يوسف ت. فرتة طوي� 

 )و اشـتد حز¨ ٕاىل أن مجعه و اشـتد حز¨ ٕاىل أن مجعه و اشـتد حز¨ ٕاىل أن مجعه و اشـتد حز¨ ٕاىل أن مجعه هللاهللاهللاهللا به ف� بعد به ف� بعد به ف� بعد به ف� بعد    تذكر أالب احلزين ابنه يوسفتذكر أالب احلزين ابنه يوسفتذكر أالب احلزين ابنه يوسفتذكر أالب احلزين ابنه يوسف(فهنا يوسف،
واملالحظ ٔان القصة  وظفت يف بعض السـياقات لفظة يعقوب، ويف سـياقات عديدة 

احملي� ٕاىل  يعقوب و إالخوة يف الوقت ذاته  واليت تكررت ٔاكرث ) ٔابومه ٔابومه ٔابومه ٔابومه  (متدت لفظة اع 
مرة  لتبيان عالقة القرابة اليت مجعت ٕاخوته به وبأبهيم مصورة ) 22(من اثنني وعرشين 

مدى جحم أالذى ا�ي حلق بيوسف  ؤابيه من ٔاقرب الناس  ٕالهيام ٕاخوته جراء ختلصهم 
تكررت أاللفاظ املتعلقة dٕالخوة مرات عديدة يف القصة  حوايل   ويف هذا السـياق. منه 
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ومرد ذ� هو ا�ور الواحض  هلم يف حتديد مصري يوسف عليه . مرة) 15(مخسة عرشة 
السالم و نق¢ من كنف وا�يه ٕاىل  كنف حياة ٔاخرى  تكون منطلقا حللقات ٔاخرى يف 

وهنا . تسلميه ٔالخيه دون ٔان يشعروا و يظهر دورمه ٔايضا  يف ٕاحضار بنيامني ، و. حياته 
اكنت البداية لكشف احلقائق  اليت مهنا  تذكري يوسف هلم بأخهيم مث الكشف عن نفسه ، 
وهنا يطلب يوسف من إالخوة ا�هاب بقميصه  لرميه عىل وجه ٔابهيم  فاكن دورمه يف 

عض  أاللفاظ  كام  تكررت ب). نقل القميص ٕاىل ٔابهيم  و dلتايل عودة البرص ٕاىل ٔابهيم 
اليت تكررت يه أالخرى )  امرأة العزيزامرأة العزيزامرأة العزيزامرأة العزيز (و .مرات) 10(اليت وردت عرش  dلعزيزdلعزيزdلعزيزdلعزيزاملتعلقة 
وهام ترتبطان مبرح�  تعرض فهيا يوسف عليه السالم لسلس� من . مرات ) 10(عرش 

فتسـهتل مبراودة امرٔاة العزيز � و تكررت مرات عديدة ، و ثبت للعزيز .  أالحداث املؤملة
بأنه بريء ومع ذ� فقد ٔادخل يوسف السجن ظلام ، و بقي سـنوات فيه ٕاىل ٔان يرى  فهيا 

كام وردت بعض أاللفاظ املرتبطة dلشخصيات اليت اكن لها . املì املنام و يفرسه يوسف 
مرات ومتثل الفئة الشاهدة عىل ) 7(اليت وردت سـبع ) الناالناالناالناسسسس( دور جزيئ يف القصة مهنا 
. اءته ، مث الشاهدة  عىل ٕانصافه و عد� بعد توليه خزائن مرصظلمه ، و الشاهدة عىل بر 

ٔاما أاللفاظ اليت تدل عىل أالحداث فهـي تشلك النسـبة الغالبة من أاللفاظ املتكررة ، 
اليت تكررت  ) الرالرالرالرؤؤؤؤÛ ، رأيتÛ ، رأيتÛ ، رأيتÛ ، رأيت (لكمة  معربة عهنا،  من ٔامثلهتا ) 41(فوردت واحد ؤاربعني

طت بصفة مبارشة بيوسف عليه السالم  وارتب.سـياق يف القصة) 14(يف ٔاربع عرشة 
والرؤÛ اليت رآها ملا اكن  صغريا  و تشري ٕاىل ماكنته يف  املسـتقبل اليت يفرسها يوسف  

اليت تكررت  اثنا عرشة ) السوءالسوءالسوءالسوء( ومما ورد ٔايضا  لفظة الفاحشة . ٔالبيه يف آخر القصة 
فاحلدث املرتبط  هبذه  اللفظة شلك  الهتمة املو
ة ٕاىل يوسف واليت . يف القصة مرة) 12(

مبقتضاها  انتقل من حياة احلرية ٕاىل حياة السجن ،  كام ارتبطت بصفة خاصة dمرٔاة العزيز 
و يف . يف مواضع كثرية ٔالنه  ميثل مقصودها  ا�ي يمتثل يف مراودة يوسف عليه السالم 

وارتبطت بتربئة يوسف . مرات يف القصة) 9(تسع ) القميصالقميصالقميصالقميص( فظة هذا السـياق وردت ل
ووردت هذه اللفظة يف بداية القصة  حني ختلص . من  هتمة خيانة العزيز ومراودة لزوجته

وتتجىل ٔايضا يف دور هذا . إالخوة من يوسف وقدموا ٔالبهيم بدم اكذب عىل مقيصه 
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Ãوغريها من .  بعثه يوسف مع ٕاخوتهالقميص يف عودة البرص ٕاىل يعقوب عليه السالم حي
ا مرات يف القصة و ارتبط dخلطة اليت رمسه) 7(أاللفاظ ، اكملكيال ا�ي تكرر ذكره سـبع 

كام يرمز .  من خالل اهتام بنيامني  بأنه املتسبب يف رسقتهيوسف ٕالخوته لتذكريمه بفعلهتم 
بع السـنوات اليت عرفت املكيال ٕاىل العدل وإالنصاف يف توزيع أالرزاق  خاصة يف السـ 

اكن  بصفة قلي� فال بيÃ ترد أاللفاظ املتكررة املشرية  ٕاىل الزمان و امل. القحط واجلفاف 
ا دور dرز يف حتريك واكن له )املنام  (مرتبطة dلزمان مهنا لكامت ) 6(تزيد عن ست 

.  أالحالم ، حيث ٔان يوسف عليه السالم مزيه هللا عن غريه مبعرفة تأويل ٔاحداث القصة
يوسف عليه السالم  وا�ي يلخص حياته يف املسـتقبل ، فتسـهتل القصة  dملنام ا�ي رآه 

وارتبط dطالع  خادم املì ا�ي دخل السجن مبعرفة يوسف بتأويل أالحالم ، واليت 
ٔاخربها للمì حيÃ تكرر منام مزجع يراوده بكرثة ، ففرس � يوسف املنام  فاكن سببا يف 

كام  وردت بعض الصيغ ا�ا� عىل  فرتات حمددة يف القصة و مما . من السجن خالصه 
و ما يتعلق  dحلزي املاكين فٕاننا  جند مثاين  ) .يوم ، عرشة، بضع سـنني ، هذه املدةيوم ، عرشة، بضع سـنني ، هذه املدةيوم ، عرشة، بضع سـنني ، هذه املدةيوم ، عرشة، بضع سـنني ، هذه املدة( ورد 

ا�ي ميثل ) البرئ(ٔامهها . لكامت وظفت يف  بعض السـياقات اليت اسـتدعت ذ�) 8(
ليه السالم واملاكن ا�ي  ينقل منه ٕاىل مرص و تكررت املاكن ا�ي ٔالقي فيه يوسف ع 

اليت سـتكون مرسحا ) مرصمرصمرصمرص(ومن أالمكنة اليت برزت يف القصة جند .يف القصة )  8(مثاين 
حلياة يوسف  مبختلف حلقاهتا من تربيته ونشأته ٕاىل شـبابه و تعرضه للمراودة مث دخو� 

ه و ينال ماكنة مرموقة فهيا  حيث يسري السجن و خروجه منه ليربٔا  من الهتمة املنسوبة ٕالي
  ومما ورد ٔايضا  جند  لفظة.  سـياقات ) 9(خزائن مرص، وقد ورد تكرارهام  يف تسع 

فهو  ميثل .مرات يف القصة ) 8(اليت تكررت يف مواضع  عديدة قدرت بIين ) السجنالسجنالسجنالسجن ( 
ي فض¢ يوسف ماكن  مكوث يوسف عليه السالم  بعد اهتامه مبراودة زوجة العزيز ، وا�

جتنبا للوقوع يف احلرام ، و يف السجن عمل يوسف بعض السجناء عبادة هللا  و ٔاطلعهم 
عىل تعالمي ا�ين ، و يف السجن ٔادرك  خادم املì قدرة يوسف عليه السالم عىل تفسري 

ا�ي ) القرصالقرصالقرصالقرص( ومن أالماكن املكررة ٔايضا .  أالحالم  و ٔاخرب هبا املì و املٔال ف� بعد 
ثل مرسحا جلوانب من  حياة يوسف  حيث ميثل املاكن ا�ي نشأ  و تريب فيه ، مث مي 
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املاكن ا�ي اهتم فيه dخليانة ، فاملاكن ا�ي يسجن فيه ، مث ميثل املاكن ا�ي يوىل فيه 
) 5(�ا فهو يرد بصفة متكررة  يف مجيع املراحل السابقة  فذكر يف مخسة . منصب العزيز 

 .  مواضع
جئ إالحصاء للتكرار يف هذه القصة ٔان التكرار الغالب فهيا هو التكرار املتعلق تفرز نتا

ذ� ٔان القصة حتاول الرتكزي عىل رسد املراحل  اJتلفة من حياة يوسف عليه . dٔالحداث
�� ارتكزت . السالم  وتبيان جحم املعا¨ة اليت اكبدها يف خمتلف املواقف اليت عايشها 

يوسف مبختلف حلقاهتا  ٔاكرث من تركزيها عليه كشخصية ، و يتجىل  القصة عىل رسد حياة
داع عن نفسه داع عن نفسه داع عن نفسه داع عن نفسه ............اكمتلت رجولته اكمتلت رجولته اكمتلت رجولته اكمتلت رجولته .... .... .... .... ترترترترىبىبىبىب يوسف يف القرص  يوسف يف القرص  يوسف يف القرص  يوسف يف القرص ((((ذ� بوضوح  يف  مثل قو� 

لكف بتسـيري خزائن مرص لكف بتسـيري خزائن مرص لكف بتسـيري خزائن مرص لكف بتسـيري خزائن مرص .... .... .... .... خرج من السجن خرج من السجن خرج من السجن خرج من السجن ... ... ... ... فرس منام املìفرس منام املìفرس منام املìفرس منام املì................دخل السجن دخل السجن دخل السجن دخل السجن ... ... ... ... 
أالخرى حيث جند ٔان تكرار اللكامت  وهذا ال يعين ٕاغفال  صور التكرار اللفظي ...)...)...)...)

املتعلق  dلشخصيات اكن � نصيب  معترب يف مساحة التكرارات اللفظية ٔالن القصة 
مبختلف ٔاحداàا ارتبطت بشخصيات كثرية اكنت لها ٔامهية يف حياة يوسف، ويف  حتديد 

ا مثل ا�ين اكنوا سببا يف بيعه ورشائه، ٔاو غريه)  ٕاخوته (مصريه سواء من عائلته ك
)ìخادم املìخادم املìخادم املìونشري ٔايضا ٔان . ا�ي يرجع � الفضل يف ٕاخراج يوسف من حياة السجن )  خادم امل

القصة مل ختل من بعض أاللفاظ املرتبطة dلزمان  واملاكن الôان اكن هلام دور يف حتديد 
ومن ).  البالبالبالبرئرئرئرئ ، السجن ، القرص ، مرص ، السجن ، القرص ، مرص ، السجن ، القرص ، مرص ، السجن ، القرص ، مرص( ومن أاللفاظ ا�ا� عىل املاكن . بعض أالحداث

وملا اكن التكرار يلعب دورا ¾ام يف حياة ). بضع سـنواتبضع سـنواتبضع سـنواتبضع سـنوات( ا�ا� عىل الزمان التكرارات 
من هنا اكن � معوما وللتكرار اللفظي دور يف . الطفل ٔالنه هو ا�ي يدفعه ٕاىل التعمل 

ويسمح بتثبيت تركزي الطفل ٔاثناء متابعة القصة ،والسـ� ٔانه قد . متابعة القصة ؤاحداàا 
وdلتايل فٕان التكرار مينح ذاكرة الطفل . ية ٔاو موضوع خارج القصةيتجه تركزيه ٕاىل زاو 

¿سـمترارية ويتيح � فرصة مواص� متابعة ٔاحداث القصة ،سواء ارتبط dٔالحداث ٔاو 
و¾ام اكن التفاوت يف  توظيف وسائل ¿تساق يف . الشخصيات ٔاو الزمان ٔاو املاكن 

ني ٔاجزاء النص من خالل ربط سابقها dلالحق القصة ٕاال ٔاهنا حققت مجيعها ال�سك التام ب
 . من الرتاكيب ، مما مسح خبلق نسـيج حممك البناء
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    ::::    ¿نسجام¿نسجام¿نسجام¿نسجام    - - - - 2222 
ٔاطلق دريسلر مصطلح ال�سك النيص عىل ¿نسجام، وبني ٔانه يتعلق dلبنية  ::::    تعريفهتعريفهتعريفهتعريفه

البنيات ا�اللية احملورية للنص وبني التصورات والعالقات أالساسـية يف عامل النص، مبعىن 
 )36( . املعرفية

يتحقق ¿نسجام يف النصوص أالدبية بفضل مجموعة من الوسائل، ختتلف من dحث ٕاىل  
 :   آخر جنملها يف ما ييل

يه مجموعة من العالقات اليت جتمع ٔاطراف النص وتربط بني  ::::    العالقات ا�الليةالعالقات ا�الليةالعالقات ا�الليةالعالقات ا�اللية: : : : أوالأوالأوالأوال
أالضداد، : ذ� عادة مثلدون بدو وسائل شلكية تعمتد عىل ) ٔاو بعضها( متوالياته 

ويه عالقات ال ياكد خيلو مهنا . اخل.....اخلصوص، السـببية/ التفصيل، العموم/ إالجامل
سالاك يف . هيدف ٕاىل حتقيق درجة معينة من التواصل. نص ذو وظيفة تفاعلية وٕاخبارية

ي ذ� بناء الالحق عىل السابق حمققا ربطا قوÛ بني ٔاجزاهئا من ٔاجل بيان النظام ا�
وميكن )  . 37.(يتحمك بعنارص النص اPمتعة، ومن مثة ٕاعطاء هذا النظام شيئا من العقالنية

وإالجامل والتفصيل و العموم واخلصوص . الثنائيات الضدية: حرص العالقات ا�اللية يف
 . والسـببية

هيب يف يمت الوقوف يف البداية عند العنوان ا�ي يعترب املفتاح ا� ::::    الثنائيات الضديةالثنائيات الضديةالثنائيات الضديةالثنائيات الضدية    - - - - 1111
 )38( . ٔاوهو إالشارة اليت يرسلها أالديب ٕاىل املتلقي.  شفرة التشكيل

وهبذا . تعين ٕايراد معىن عىل سبيل إالجامل مث تفصي¢ ٔاو تفسريه : : : :     التفصيلالتفصيلالتفصيلالتفصيل////إالجاملإالجاملإالجاملإالجامل    - - - - 2222
جتد اPمل تزتامح وتتوارد املعاين عليه بال رحجان يف النص ، وجتد من تì التفصيالت 

يعترب بذ� من مضن العالقات اخلطابية اليت اهمت  هبا والعالقة ال ف . اليت تأيت بعد ذ�
، بل قد تنقلب االٓية فيتقدم املفصل عىل اPمل "املفصل/ اPمل "تسì دامئا سبيل 
 )39( . لتحقيق غاية معينة

هو عبارة "العموم فقال ) هـ  816" ( الرشيف اجلرجاينالرشيف اجلرجاينالرشيف اجلرجاينالرشيف اجلرجاين "حدد : : : :     العموم واخلصوصالعموم واخلصوصالعموم واخلصوصالعموم واخلصوص    - - - - 3333
ما يقع به ¿شرتاك يف " املنطق" ويف اصطالح ٔاهل احلق. اد رقعةعن ٕاحاطة أالفر 

. الصفات سواء اكن يف صفات احلق اكحلياة والعمل ٔاوصفات اخللق اكلغضب والضحك 
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ٔاما اخلاص فيشمل ما وضع ل÷ال� عىل فرد واحد، كام يشمل ما وضع ل÷ال� عىل ).40(
 )41.(الثة، عرشة ومائة ٔالفث: وهو ٔالفاظ أالعداد مثل. ٔافراد متعددة حمصورة

 )42.(االٓخراالٓخراالٓخراالٓخريه عالقة تربط بني مفهومني ٔاو حدثني ٔاحدهام ¨جت عن  ::::    العالقة السـببيةالعالقة السـببيةالعالقة السـببيةالعالقة السـببية    - - - - 4444
    :  :  :  :      العالقات ا�اللية يف قصة يوسف عليه السالمالعالقات ا�اللية يف قصة يوسف عليه السالمالعالقات ا�اللية يف قصة يوسف عليه السالمالعالقات ا�اللية يف قصة يوسف عليه السالم    ::::    §نيا§نيا§نيا§نيا

تعمل العالقات ا�اللية عىل ربط ٔافاكر النص بعضها ببعض وهذا ما يربز يف هذه القصة ،  
فعالقة العموم واخلصوص .عالقة  مبختلف ٔانواعها ) 115(مخس عرشة فبلغت مائة و 

و اكن و اكن و اكن و اكن ................اكن أبوه و جده و أبو جده أنبياء اكن أبوه و جده و أبو جده أنبياء اكن أبوه و جده و أبو جده أنبياء اكن أبوه و جده و أبو جده أنبياء  (ومما ورد .  عالقة) 49(قاربت تسعا ؤاربعني
( ،) خصوصخصوصخصوصخصوص) (  ٔابوه يعقوب اكن حيبه حبا عظ�ٔابوه يعقوب اكن حيبه حبا عظ�ٔابوه يعقوب اكن حيبه حبا عظ�ٔابوه يعقوب اكن حيبه حبا عظ�( معوم مث يرد )  ............يعييعييعييعيشششش بأرض الشام  بأرض الشام  بأرض الشام  بأرض الشام 

هنهنهنهنا يه اليت ٔارادت بيوسف السوءا يه اليت ٔارادت بيوسف السوءا يه اليت ٔارادت بيوسف السوءا يه اليت ٔارادت بيوسف السوءملا رأوا أن القميص قد قطع من خلف ملا رأوا أن القميص قد قطع من خلف ملا رأوا أن القميص قد قطع من خلف ملا رأوا أن القميص قد قطع من خلف  ) علموا أعلموا أعلموا أعلموا أ
يف حني ٔان عالقة إالجامل ) . معمعمعمعوموموموم) ( فأمر العزيز يوسف أن يكمت هذا فأمر العزيز يوسف أن يكمت هذا فأمر العزيز يوسف أن يكمت هذا فأمر العزيز يوسف أن يكمت هذا ) (خصوصخصوصخصوصخصوص(

ملا  اكمتلت  ملا  اكمتلت  ملا  اكمتلت  ملا  اكمتلت  (ومن ٔامثلهتا يف القصة .  عالقة) 58(والتفصيل  مثانية وظفت يف مثانية ومخسني
غلقت أالبواب عليه غلقت أالبواب عليه غلقت أالبواب عليه غلقت أالبواب عليه ((((    ٕاجاملٕاجاملٕاجاملٕاجامل) ) ) ) أرادت منه السوءأرادت منه السوءأرادت منه السوءأرادت منه السوء((((رجولته أحبته امرأة العزيز حبا شديدا رجولته أحبته امرأة العزيز حبا شديدا رجولته أحبته امرأة العزيز حبا شديدا رجولته أحبته امرأة العزيز حبا شديدا 

لتمتكن منه تريد منه الفاحشة ، لكن لتمتكن منه تريد منه الفاحشة ، لكن لتمتكن منه تريد منه الفاحشة ، لكن لتمتكن منه تريد منه الفاحشة ، لكن هللاهللاهللاهللا    جنجنجنجناه مهنا ، و ملا هرب مهنا ليخرج ٕاذا به جيد اه مهنا ، و ملا هرب مهنا ليخرج ٕاذا به جيد اه مهنا ، و ملا هرب مهنا ليخرج ٕاذا به جيد اه مهنا ، و ملا هرب مهنا ليخرج ٕاذا به جيد 
و ملا و ملا و ملا و ملا ... ... ... ... ححححمكمكمكمك رجل بيهنام  رجل بيهنام  رجل بيهنام  رجل بيهنام ............دافع يوسف عن  نفسه دافع يوسف عن  نفسه دافع يوسف عن  نفسه دافع يوسف عن  نفسه ............اهتمت يوسفاهتمت يوسفاهتمت يوسفاهتمت يوسف... ... ... ... العزيز عند الباب العزيز عند الباب العزيز عند الباب العزيز عند الباب 

هنهنهنهنا يه اليت ٔارادت به السوء ا يه اليت ٔارادت به السوء ا يه اليت ٔارادت به السوء ا يه اليت ٔارادت به السوء  لكن لكن لكن لكن ( ( ( (     ).).).).تفصيلتفصيلتفصيلتفصيل) ( ) ( ) ( ) ( رأوا القميص  قد قطع من خلف علموا أرأوا القميص  قد قطع من خلف علموا أرأوا القميص  قد قطع من خلف علموا أرأوا القميص  قد قطع من خلف علموا أ
و بدأت  نساء  أالمراء و بدأت  نساء  أالمراء و بدأت  نساء  أالمراء و بدأت  نساء  أالمراء ... ... ... ... فالنافالنافالنافالناسسسس يف املدينة أخذوا  يف املدينة أخذوا  يف املدينة أخذوا  يف املدينة أخذوا ) ( ) ( ) ( ) ( ٕاجاملٕاجاملٕاجاملٕاجامل) ( ) ( ) ( ) ( الرس أصبح غري مكتوم الرس أصبح غري مكتوم الرس أصبح غري مكتوم الرس أصبح غري مكتوم 

دعهتن ٕاىل ولمية  لتبعد الفرية دعهتن ٕاىل ولمية  لتبعد الفرية دعهتن ٕاىل ولمية  لتبعد الفرية دعهتن ٕاىل ولمية  لتبعد الفرية ( مث )  تفصيلتفصيلتفصيلتفصيل) (  ............و بنات الكرباء يطعن  يف امرأة العزيز و بنات الكرباء يطعن  يف امرأة العزيز و بنات الكرباء يطعن  يف امرأة العزيز و بنات الكرباء يطعن  يف امرأة العزيز 
أعدت �� موعدا ، و حرضت أنواعا من املأكوالت و املرشوdت  و أعدت �� موعدا ، و حرضت أنواعا من املأكوالت و املرشوdت  و أعدت �� موعدا ، و حرضت أنواعا من املأكوالت و املرشوdت  و أعدت �� موعدا ، و حرضت أنواعا من املأكوالت و املرشوdت  و ) ( ٕاجاملٕاجاملٕاجاملٕاجامل) ( عهناعهناعهناعهنا
خالفا  ) . تفصيلتفصيلتفصيلتفصيل)  ( ............و أعطت لك واحدة سكينا و تفاحةو أعطت لك واحدة سكينا و تفاحةو أعطت لك واحدة سكينا و تفاحةو أعطت لك واحدة سكينا و تفاحة... ... ... ... علت للك واحدة متعلت للك واحدة متعلت للك واحدة متعلت للك واحدة متUUUUٔ ٔ ٔ ٔ جججج

جناه هللا ( مهنا  ) 8(للعالقة السـببية اليت توفرت بنسـبة   قلي� مل تتجاوز مثاين عالقات 
مثمثمثمث    ) (  اكنوا يبكون أمام أبهيم ليصدقهماكنوا يبكون أمام أبهيم ليصدقهماكنوا يبكون أمام أبهيم ليصدقهماكنوا يبكون أمام أبهيم ليصدقهم( و مما ورد ٔايضا )  مهنا ٔالنه من أالنبياء املعصومني 

هنهنهنهنم صادقونم صادقونم صادقونم صادقونجاجاجاجاؤؤؤؤوووو  ) ا بقميص يوسف ا�ي لطخوه �dم ليبينوا ا بقميص يوسف ا�ي لطخوه �dم ليبينوا ا بقميص يوسف ا�ي لطخوه �dم ليبينوا ا بقميص يوسف ا�ي لطخوه �dم ليبينوا ���� أ أ أ أ
و dلنظر ٕاىل مجمل العالقات الواردة يف القصة نالحظ  ٔان العالقة ا�اللية االٔكرث اسـتعامال 

، اليت تعترب من أالساليب البالغية اليت عين هبا القرآن ) التفصيلالتفصيلالتفصيلالتفصيل/ / / / إالجاملإالجاملإالجاملإالجامل( يه عالقة 
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عترب لهذا النوع من العالقات ٕاىل موضوع القصة  ا�ي ويرجع هذا ¿سـتعامل امل . الكرمي 
فاكن إالجامل والتفصيل م�شـيان مع ٔاحداث هذه . يرسد  قصة يوسف عليه السالم 

ليضع يف ذهن . حيث ٕان إالجامل يسمح بتشكيل فكرة عامة ومجم�. القصة  ومشاهدها
،خالفا  للتفصيل ا�ي القارئ  تصورا عاما عن املوضوع  بعيدا عن حيثياته وتفصيالته 

يعمل عىل  ٕايراد الفكرة بشلك مفصل  يسمح dٕمداد  القارئ مبعرفة التفاصيل اجلزئية  للك 
فهـي أالخرى ٔاخذت  مساحة ) العموم و اخلصوصالعموم و اخلصوصالعموم و اخلصوصالعموم و اخلصوص (وdلنسـبة لعالقة .  حدث ٔاو فكرة

 معتربة من مجمل العالقات ، حيث  ٔاهنا مسحت بتعممي بعض أالفاكر املتعلقة بأحاكم عامة
وعىل العكس من ذ�  يعمل . سواء اكنت مرتبطة dحلدث ٔاو الشخصية ٔاو املوقف 

وقد اكن . التخصيص عىل ٕاحلاق خاصية  معينة بشخصية ما ٔاو حبدث  يمتزي هبا عن غريه 
لها حضور معترب يف القصة ، وال سـ� ما ارتبط  بيوسف عليه السالم كيف ال وهو نيب 

بصفات مزيه هللا هبا عن ٕاخوته وعن سائر قومه ،ويه  �� فٕانه خيتص.  هللا عز وجل
 .  القدرة عىل تأويل أالحالمالقدرة عىل تأويل أالحالمالقدرة عىل تأويل أالحالمالقدرة عىل تأويل أالحالمكثرية جدا ٔامهها 

 يوسف عليه السالميوسف عليه السالميوسف عليه السالميوسف عليه السالمؤالن هذه القصة ا�ينية تتناول موضوعا  دينيا  مرتبط بقصة سـيد¨  
لعالقة فمل تتطلب القصة ا. اليت تربز دالئل قدرة هللا اليت مهنا تعلميه تأويل أالحالم وغريها 

 .السـببية  ٔالن  سـياق القصة ال يتطلب تربيرا ٔالفعال الشخصيات و أالحداث 
ٔاثبتت ا�راسات النصية ٔان اخلطاب الشعري حيتوي عىل  ::::    املسـتوى البالغياملسـتوى البالغياملسـتوى البالغياملسـتوى البالغي    - - - - §لثا§لثا§لثا§لثا 

املسـتوى ا�اليل واملسـتوى : العديد من مظاهر ¿نسجام تبعا ملسـتوÛته اJتلفة ممتث� يف
هذا املسـتوى أالخري يتحقق يف النصوص بفضل وجود . بالغيالتداويل واملسـتوى ال 

الصور الفنية اليت تنتج من ثراء اخليال ا�ي ميتلكه صاحب النص، وا�ي � تأثري مبارش 
ٕاىل جماوزة البحث " ٔامني اخلويل " ويف ٔاواخر ثالثينيات هذا القرن دعا .يف نفوس املتلقني

وقد تأكدت قمية هذه ا�عوة مع . رة ٔاو النصالبالغي من مسـتوى امجل� ٕاىل مسـتوى الفق
وقد سعت  . )43(ظهور اجتاه لساين معارص عرف بلسانيات النص ٔاو حنو النص

ٔانواع اخلطاب توظف اPاز و¿سـتعارة والكناية " ا�راسات النصية للتأكيد عىل ٔان 
 )44.( اخل، ولكن درجة وقوة توظيفها ختتلف من هذا ٕاىل ذاك.... والتشبيه
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dلتايل جيد القارئ حقال نصيا خصبا يتضمن العديد من الصور البالغية اليت تتطلب و
ولتحقيق ذ� المناص من .تمتتع  بذاهتا كام متتع القارئ " التحليل والتفسري، فالقصيدة 

 )45.(استIر لك إالماكنيات اليت توفرها اللغة
    :  :  :  :      املسـتوى البالغي  يف قصة يوسف عليه السالماملسـتوى البالغي  يف قصة يوسف عليه السالماملسـتوى البالغي  يف قصة يوسف عليه السالماملسـتوى البالغي  يف قصة يوسف عليه السالم: : : : رابعا رابعا رابعا رابعا 

 يعرف املسـتوى  البالغي حضورا كبريا يف هذه القصة ، حيث مل توظف الصور مل
) 6(صورة عىل مسـتوى القصة ، توزعت يف ست) 11(البالغية سوى dٕحدى عرشة 
ومما ورد .كناية عن ¿سـتفراد مبحبته ))))خيلو لنا وجه أبيناخيلو لنا وجه أبيناخيلو لنا وجه أبيناخيلو لنا وجه أبينا((((:  كناÛت مثل ما ورد يف قو�

تتجىل )  2(ن ، ووظفت اسـتعار�ن مكنيتان كناية عن شدة احلز  ))))ابيضت عيناهابيضت عيناهابيضت عيناهابيضت عيناه((((ٔايضا 
ٕاذ شـبه يوسف dحلجر ا�ي يلتقط و حذف املشـبه به ؤاشري ٕاليه ) التقطوهالتقطوهالتقطوهالتقطوه (يف قو� 

، ٕاذ شـبه السوء ) لن يصل ٕاليه سوءلن يصل ٕاليه سوءلن يصل ٕاليه سوءلن يصل ٕاليه سوء : (وتربز ٔايضا يف قو�) بأحد لوازمه ¿لتقاط
بيÃ التشبهيات  ،)الوصول( dٕالنسان ا�ي مييش، وحذف  املشـبه ؤاشري ٕاليه بأحد لوازمه

ويف مجملها تشبهيات دلت عىل املشاهبة ال التشبيه  هبدف المتثيل . فقد وردت ثالثة
أوفيت لأوفيت لأوفيت لأوفيت لمكمكمكمك الكيل  الكيل  الكيل  الكيل  (، و )فاكنوا يريدون أن حيهبم ٔابومه كام حيب أخوهيمفاكنوا يريدون أن حيهبم ٔابومه كام حيب أخوهيمفاكنوا يريدون أن حيهبم ٔابومه كام حيب أخوهيمفاكنوا يريدون أن حيهبم ٔابومه كام حيب أخوهيم    (((( والتقريب مهنا 
 . ))))    اكلنااكلنااكلنااكلناسسسس االٓخرين االٓخرين االٓخرين االٓخرين

دبية، ٔالنه خيلق فضاء يشلك هذا املسـتوى من العالقات ا�اللية دورا ¾ام يف النصوص االٔ 
ٕاذ ٕان اجلانب  البالغي يف معومه يرتبط  Pdاز . جامليا يف بنية النص اللغوية وا�اللية

وتسعى يف معو¾ا  ٕاىل . وصور البيان اليت يلجأ ٕالهيا  من ٔاجل تقريب الصورة ٔاو التوضيح
تناىف مع طبيعة وهذا ما ي .ٕاعامل ذهن القارئ و دفعه ٕاىل ٔافق التفكري والتخيل والتحليل 

حيث ٕان  الطبيعة ا�ينية لهذه القصة  تتطلب املوضوعية يف الطرح ، . وهدف القصة 
هذا أالخري ا�ي يكون ملزما dحلقائق  ا�ينية  الوارد ذكرها يف القرآن . والواقعية يف الرسد 

ة وخبصوص الغاية فالهدف العام من رسد القصص ا�يين وهذه القصة بصفة خاص. الكرمي 
هو هدف تعلميي يسعى ٕاىل  ٕاطالع القارئ العريب وخصوصا الطفل بقصص أالنبياء و 
املرسلني  بغرض االتعاظ و¿عتبار، وهذه أالهداف النبي� و السامية تتطلب  الطرح 

 . املوضوعي املبسط  والواحض من حيث مبناه و معناه
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يه ٔان يتطرق ٕاىل عنرص ¾م البد عل " ¿نسجام " ٕان ا�ارس ملعيار ::::ٔازمنة النصٔازمنة النصٔازمنة النصٔازمنة النص: : : : خامساخامساخامساخامسا
ولقد مت ¿ه�م . يف حتلي¢ للنصوص الرسدية والشعرية، يمتثل يف معرفة ٔازمنة النص

ٕاذ هو زمن حيتوي عىل ثالثة ٔاصناف ، ولكهنا تتفرع . يف اللغة العربية " dلزمن النحوي"
قبل 
ات، عند اعتبار اجلهة ٕاىل عدة ٔازمنة حنوية، فاملايض 
ات واحلال 
ات، واملسـت 

 )45( . ولك زمن � دالالته
    ::::    ٔازمنة النص يف قصة يوسف عليه السالمٔازمنة النص يف قصة يوسف عليه السالمٔازمنة النص يف قصة يوسف عليه السالمٔازمنة النص يف قصة يوسف عليه السالم: : : :     سادساسادساسادساسادسا     

ٕان املتتبع للقصة يالحظ تباينا كبريا يف توظيف أالزمنة ، بني الزمن املسـتعمل بصفة  غالبة 
 . ، والزمن املسـتقبل ا�ي مل يرد ٕاال يف مواضع قلي� تطلهبا السـياق  الزمن املاالزمن املاالزمن املاالزمن املايضيضيضيضوهو 
 . ا�ي اكن � نصيب معترب يف بنية ٔافعال هذه القصة) املضارع( ٔايضا الزمن احلارض  وجند

  زمنا مهنا ) 322(فنسجل اسـتعامل الزمن املايض بعدد جتاوز ثالث مائة واثنان وعرشين 
dعوه، اشرتاه ، أخذه، ترdعوه، اشرتاه ، أخذه، ترdعوه، اشرتاه ، أخذه، ترdعوه، اشرتاه ، أخذه، ترىبىبىبىب، علمه، رأوا، ، علمه، رأوا، ، علمه، رأوا، ، علمه، رأوا،     ((((و  ))))استيقظ، قال، عاستيقظ، قال، عاستيقظ، قال، عاستيقظ، قال، عململململ، خاف ، مسعوا، خاف ، مسعوا، خاف ، مسعوا، خاف ، مسعوا    ((((

، وجند الزمن احلارض ا�ي اسـتعمل قرابة مائة وواحد   ))))جنجنجنجناهاهاهاه    فرسها، أحبته، أرادت،فرسها، أحبته، أرادت،فرسها، أحبته، أرادت،فرسها، أحبته، أرادت،
نأخذ، نأخذ، نأخذ، نأخذ، ((((ووردت ٔايضا يف  ))))يفرسها، تقع، تمتكن ، تريديفرسها، تقع، تمتكن ، تريديفرسها، تقع، تمتكن ، تريديفرسها، تقع، تمتكن ، تريد((((مرة ، ومن ٔامثلته ) 151(ومخسني 

) أالمر(خالفا للزمن املسـتقبل .))))يرجع، يأتوه، لن أترك، تذكر، أشكو ، أن يذهبوا ، ييأيرجع، يأتوه، لن أترك، تذكر، أشكو ، أن يذهبوا ، ييأيرجع، يأتوه، لن أترك، تذكر، أشكو ، أن يذهبوا ، ييأيرجع، يأتوه، لن أترك، تذكر، أشكو ، أن يذهبوا ، ييأسسسس
ة قلي� مقارنة مع النسب السابقة، ومن سـياق ، ويه نسـب) 40(ا�ي ورد يف ٔاربعني 

 . ))))ااااارجع، قل ، اسأل، اذهبو ارجع، قل ، اسأل، اذهبو ارجع، قل ، اسأل، اذهبو ارجع، قل ، اسأل، اذهبو ( ( ( ( و  ))))ااااحبحبحبحبثوا عنه،ال تيأسوا، اقبلها، ٔاعطناثوا عنه،ال تيأسوا، اقبلها، ٔاعطناثوا عنه،ال تيأسوا، اقبلها، ٔاعطناثوا عنه،ال تيأسوا، اقبلها، ٔاعطنا ((((ٔامثلته يف القصة 
�ا فٕان الزمن . وملا اكن الزمن يرتبط ارتباطا وثيقا dلقصة من حيث  موضوعها ؤاحداàا  

مىض وانقىض ، وهو ما يتالءم  مع   الغالب عىل هذه القصة هو الزمن املايض املرتبط بزمن
موضوع هذه القصة  ا�ي يرسد وينقل وقائع قصة يوسف عليه السالم  بلك تفصيالهتا   

وا�ليل عىل ذ� . يف  خمتلف مراحل معره  يف زمهنا  بدءا من طفولته  ٕاىل شـبابه 
يرتبط  كام وظف الزمن احلارض ا�ي. اسـتعامل  أالفعال  اليت تدل عىل الزمن املايض

dالٓنية و احلالية  ، وتوظيفه يف القصة اكن موزعا بني  داللتني الزمن احلارض املتعلق بسري 
ٔاحداث القصة وهو dلنسـبة �اللته حارض دال عىل املايض ، والزمن احلارض املتعلق 
�dميومة و ¿سـمترارية ، وارتبط يف معومه بيوسف عليه السالم  وما حييط به من ٔاقوال 
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ٔاما الزمن املسـتقبل ا�ي مل  يرد بصفة dرزة يف هذه القصة ،  فقد محل دالالت . عال و ٔاف
أالوامر والنوايه الواردة ٔاصال يف السـياق اللغوي  للسورة القرآنية ومن خالل وسائل 
¿نسجام السابقة ا�كر  نالحظ ٔان هناك تفاو� يف توظيف هذه الوسائل ، حيث جند 

لية وظفت بشلك مقبول ،ومعلت يف معو¾ا عىل ربط ٔافاكر ٔان نسـبة العالقات ا�ال
وdلنسـبة ٔالزمنة النص فقد حققت النسـبة . و تشكيل بنية متاكم�  متناسقة . النص

والزمن حقيقة يشلك صورة . الغالبة يف هذه القصة من نسـبة وسائل ¿نسجام العامة 
نسالخ منه ٔالنه مؤرش عىل مصاحبة  للوقائع وأالحداث و حىت الشخصيات، وال ميكن ¿

�ا فالزمن هو من ٔامه حمراكت . احلركية و ¿سـمترارية وا�ميومة ،حيمل دال� البداية والهناية
وخبصوص املسـتوى البالغي  فمل تكن احلاجة . العمل أالديب ، مبا فهيا القصة ا�ينية ٔايضا

خالل ا�راسة ومن . ملحة السـتحضاره يف مثل هذه النصوص، ٕاال ما تطلبه السـياق
¿تساق ( التحليلية لقصة يوسف عليه السالم واسـتجالء وسائل ال�سك النيص 

. املوظفة فهيا، تبني ٔان القصة قد وظفت  تì الوسائل بشلك متفاوت ) و¿نسجام
فبالنسـبة لوسائل ¿تساق فٕاننا  جند ٔان � من إالحا� والوصل والتكرار قد أخذوا  

القصة  ملا حتققه لك آلية  من تì االٓليات من تبسـيط  وتوضيح مساحة معتربة يف نص 
من خالل  خلق متاسك لغوي وفكري مالمئ  .وطرح  موضوعي ٔالحداث القصة وجمرÛهتا 

يف حني ٔان توظيف احلذف و¿ستبدال قد وردا بشلك نسـيب  لعدم .ملسـتوى الطفل
بلك ما يتعلق حبياة النيب الرضورة ٕالهيام يف مثل هذه النصوص، اليت تسـتدعي إالملام 

و أالمر نفسه .مستندة ٕاىل احلقائق الوارد ذكرها يف القرآن الكرمي. يوسف عليه السالم 
dلنسـبة لوسائل ¿نسجام فهـي أالخرى وظفت بشلك متفاوت متاشـيا مع طبيعة القصة و 

القصة  ٔاهدافها، ففي حني ياكد ينعدم املسـتوى البالغي يف القصة لعدم تالؤمه  مع طبيعة
فٕاننا dملقابل نلمح توظيف  أالزمنة  والعالقات ا�اللية  اJتلفة  بشلك . و موضوعها 

 واحض ، حيث لعبت العالقات ا�اللية  ا�ور الكبري يف تشكيل الصورة  الفنية و امجلالية
من خالل توظيفها بشلك متنوع مزج بني إالجامل والتفصيل . وحىت املوضوعية للقصة  

والتعممي والتخصيص من 
ة ٔاخرى ، جعلت الطفل يتابع  القصة بشلك ال من 
ة 
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ورمغ ٔان العالقة السـببية عالقة ٔاساسـية  يف توضيح كثري من أالحداث يف . يشعره dمللل 
ومن 
ة . القصة ،ٕاال ٔاننا ال نلمح لها حضورا اكفيا فهيا، متاشـيا مع الطبيعة ا�ينية للقصة

ريك ٔاحداث القصة من خالل توظيفه  بأزمنته الثالثة حسب ٔاخرى اكن للزمن دور يف حت
واملالحظ  ٔان لوسائل ¿تساق و¿نسجام  دور كبري بناء  القصة . مقتضيات السـياق

املو
ة ٕاىل الطفل سواء تعلق أالمر dلبناء اللغوي ٔاو الفكري، من خالل ٔاهنا تعمل عىل 
 .خلق الوحدة العامة للنص
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 42: ص  2001،  2أالردن ، ط -للنرش و التوزيع ، عامن

 -42:املرجع نفسه، ص - 5
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